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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީޖު`.   މިވަގު  31ގެ  ޑިޝަރީ  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ތިވަޒިރުވެ ހާމިޓީއަށް  ކޮ  ތުވަނަ  ބެވީ  އްޑައިގެން 

ދާއިރާގެ  ހުހެންވޭރު   ލަޅަނގު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ފު،  ޠީއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެންފޮނަދޫ  މޫސާ  ބަރު   

ދާއި ސިރާޖު ހިންނަވަރު  މެރާ،  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭންބަރު  ގެ  މަޙުމޫދު،  އުތުރު  ޖީހާން  އިއްޒަތްތެރި  ރު  ދާއިރާގެ 

އިބްރުބަމެން މު  މަތިއްޢިރާހީމް  ދާއި ވެޒު،  އިއްރާރި  މެގެ  ޙަސަން  ޒަތްތެރި  ކަނޑިންބަރު  ދާޒަރީރު،  އިރާގެ  ތީމު 

މެއިއްޒަތް ޢަބްދުލްތެރި  ދާهللا ންބަރު  ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން،  ޒަތްތެރި މެއިއްގެ  އިރާ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ކެންދޫ 

ދާއިރާގެ މެއިއް  ވިލިނގިލި  ޙުސަންބަރު  ޒަތްތެރި  ދާއި  ސައިން ޢުދު  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  ރާގެ  އަދި  މެންބަރު 

 ކޮމިޝަނުގެ  ސް ރވިސަ   ލައަކީ ޖުޑީޝަލްއަދުވާ މައްސަގައި މި ންޑާމީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ އެޖެމްތިޔާޒް ފަހުއި

ނިންމުނ2019ްއޮގަސްޓް    JCBCB-19/267  27  ނަންބަރު ތަންފީ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  ،ގެ    ކުރުމަށް ޛުއެކަން 

ސްޕްރިޓަކައި ފަނޑި  މް  އަކޯޓުގެ  ޢަބްދުޔާރު  ފަނޑިދީهللاލްއުސްތާޛު  މަކަމުރުޔާދީ  ވަކިކުރުމުޤާގެ  މައްސަލަ މުން    ގެ 

މަ ރައްޔިތުންގެ  ހުށަހެޅިފައިވާތީ  ކޮމިޓީއަށްމަޖިލީހަށް  މި  ފޮނުޖިލީހުން  ކޮ  އްވާފައިވުމާ   މި  އެ މިޓީގުޅިގެން    ން 

ދިރާސާކު ތިއިދަންނަވަ  ގަނޑުއަޅު  އެޖެންޑާ.  ރުމުގެ މައްސަލަ  ފައިލްކޮ  ލާނަން  ވާނެ.  ޅުބޭފުޅުންގެ  ވެސް  ގައި 

ރެކޯޑަށް  އިދަންނަވަ  ،ވެސްހެންނަމައެ .  ވާފައިވާ ސިޓީ ރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއް ސަ  ޝަލްޑީޓަކައި ވެސް ޖުލާނަން 

  ، ރައީސް ގެ ރައީސްހުސިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  195C57/2019/34ބަރު   ނަންރވިސް ކޮމިޝަނުގެސަ  ލްޑީޝަޖު

ނަޝީދަށްމުޙައްމަ ސްޕްރިމް   ،ދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ފަނޑި  ވެދުން ސަލާމަށްފަހު  އޮނަރަކޯޓުގެ  ބަލް  ޔާރު 

  36ޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ ކުރީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑި  ،2010/13ނަންބަރު    ނު މެދު ގާނޫއާދީދީهللا ޢަބްދުޛު ލްއުސްތާއަ

މިހާރު އެއީ.  މާއްދާ  މާއްދާގެ    39  ގެ ވަނަ  ގަ ވަނަ  ވަޒީފާއިން  )ބ(  ފަނޑިޔާރު  ކަމުގައިވާ  ފިޔަވަޅު  ތަޢުދީބީ  އިވާ 

ގާވަކި އެ  އަލްއު  22ނޫނުގެ  ކުރުމަށް  އޮނަރަބަލް  އުސޫލުން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  ޢަބްދުވަނަ    ދީ ދީهللاސްތާޛު 

މަޔާރުފަނޑި މި ކޮމިޝަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ   ކުރުމަށްމުން ވަކިޤާކަމުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  -JCBCB  ނުގެ ނަންބަރު ށް 

ތަންފީޛު  ންމުމާން، ނިމުނިންމު  2019އޮގަސްޓް    27  19/267 އެކަން  މަ  ކުރުމަށްގުޅިގެން  ތިޔަ  ޖިލީހަށް  ޓަކައި 

އެފޮނުވީމެ އަދި  ތަޙުޤީޤު  ވެ.  ނަން މައްސަލަ  ކޮމިޓީގެ  ރިޕޯޓްގެ  ޚުތާރީ  DTC-81-TF6/2019/13ބަރު  ކުރި  ގެ 

ކޮމިކޮޕީ ޖަވާބުދާރީޓީއަކާއި  ރިޕޯޓަށް  މައްސަވުމަގެ  ފަށް  ރައްދުވާ  ފުރުޞަތު ލަ  ދެވުނު  ފަނނޑިޔާރަށް  ޑިޔާރު  ގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވުމުން   ނަންބަރުމައްސަކޮމިޝަނަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮޕީއަކާއި    JCBCB-19/267  ލައިގެ 

ކޮޕީއެއްނިންމު އިތުރުން  މުގެ  އެހެނިހެން  ގު  އާ ލަމައްސަ  މިގެ  މިއުޔެކިލިޅުންހުރި  ކޮޕީ    އެކު އާސިޓީ   ންތަކުގެ 

އިޙުތިރާމް ފޮ އެދެން.    ނުވީމެވެ.  ޚ2019ާއޮގަސްޓް    27.  1440ޒުލްޙިއްޖާ    26ޤަބޫލުކުރެއްވުން  ދިމުކުމް.  . 

ތަކުގެ  މެންޓްސްއުވާ ޑޮކިމި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި   ތި އެކުގައިއެއާ  ހަމަ  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް. ދެން ،އަރީފުهللا ދުޢަބް



  

ޖު ހިމެނޭނެ  ކޮމިސަ   ޝަލްޑީތެރޭގައި  ކޮނިންމު  ޝަނުގެރވިސް  އެ  ނަންބަރު  ން.    JCBCB-19/267މިޝަނުގެ 

ދީދީ  هللاއުސްތާޛު ޢަބްދުރު އަލްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ  ލާނަން އެވެސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރިމްއި ނަވަގަނޑު ވެސް ދަންއަޅު

ހުށަހެޅު  ކަމުންފަނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކުރުމަށް  ނިވަޒީފާއިން  ސްމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޕްރިމް ންމުން. 

ފަނ ތަޙުޤީ  އާދީދީهللاޢަބްދުލްއުސްތާޛު  އަ ޔާރު  ޑިކޯޓުގެ  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުން  ނަންޤުބެހޭ  -DTC-81ރު  ބަކުރި 

TF6/2019/13  7    ިނިންމަތަޙުޤީޤު   2019ޖުލައ ބަލައިގަތުމަށް  ކޮމިޝަނުން  ރިޕޯޓް  ރައްދުވާ    އި   ޝަކުވާ 

ގޮތުގެމަތިން  ނޑިޔާރަފަ ގާނޫނުގައިވާ  ގަޑިއަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު  ...ދުވަހުގެ   30ދެވުނު  ށް  ވޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން   )

ކުރިއަށްދާހެންށްދާއަކުރި އެނގިފައިވާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައިވެރި  މިހާރު  ތީވެކަމަށް  އެވޯޓުގައި  ރި  ބުނވެލާފައި 

ފަހުގައި  ޑާލުމަށްމެދުކަނ އަށްގަޑި  މެން މަޖިލިސްގެ ވޯޓުޅުގަނޑުއަ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުޑާލަނީ. ނމެދުކައައުމަށް ޓަކައި 

ކޮމިޓީގެ  ވެސް  މިއަކުރިގެން  ބައްދަލުވުމާއި  އަނެއްކާ  އޭރުދަ  ށް  އަނީ.  ސިޓީ  ޅުގަނ  ގެންދިޔަ  ދަންނަވަމުން  ޑު 

ގެ ވަޒީފާއިން  ކަމު  ފަނޑިޔާރުދީދީ هللاތާޛު ޢަބްދުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްޓުކޯ ސްޕްރިމް ޖޭގެ ރާއްދިވެހިލާނަން. އިވަދަންނަ

ރައްޔިތުންގެ  ވަކި ހުށަހެކުރުމަށް  ދިމަޖިލީހުން  ނިންމުން.  ސްޕްރިމްޅުމަށް  ފަނޑި  ވެހިރާއްޖޭގެ  ރު  ޔާކޯޓުގެ 

ޢަބްއަލްއު ގޮތު  އާދީދީهللاދުސްތާޛު  ތަޙުޤީޤުބެހޭ  ކޮމިޝަނުން  ނަން  ޖުލައި    dtc-81-tf6/2019/13  7ންބަރު  ކުރި 

ރިޕޯޓު ޤީތަޙު  2019 ބަލައިގަތުކޮމިޝަ  ޤު  ނިންމައިނުން  ފަނޑިމަށް  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ގާޔާރަ  ނޫނުގައިވާ  ށް 

ދެވުނު  ގޮތު ފު  30ގެމަތިން  އެފަރާގަރުޞަތު ދުވަހުގެ  ޖަވާބުލިޔުމުން  ކޮމިޝަނަށް  ތުން  އި  ގައިވާ  ދެއްވާފައިވާ 

ބަކަ ނަންބަރު  ނަމިޝަކޮ  ލާންތައްތަކަށް  ހުށަހެޅުނު    ތަޙުޤީޤު   2019  ޖުލައި  DTC-81-TF6/2019/13  7ށް 

ނިނަމއި ޝަކު  ރިޕޯޓް ބަލައިގަތުމަށް  ގޮތުގެކޮމިޝަނުން  ގާނޫނުގައިވާ  ފަނޑިޔާރަށް  ރައްދުވާ  ދެވުނު  ވާ    30މަތިން 

ފުރު ފަރާތުން  ޞަތުދުވަހުގެ  އެ  ކޮގައި  ދެއްވާފަލިޔުމުން  ޖަވާބުފ މިޝަނަށް  ބަލައި އިވާ  ކަންތައްތަކަށް    ގައިވާ 

ގެ   ރިޕޯޓުވަނަ ދުވަހުގެ ތަޙުޤީޤު  2019ލައި  ޖު  DTC-81-TF6/2019/13  7ނު ނަންބަރު  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅު

ނުފެންނާތީނިންމުމަށް   ކަމަށް  އޮތް  ތަނެއް  ގެންނާނެ  ސް  ބަދަލެއް  ފަނޑިކޯ  ޕްރިމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޔާރު  ޓުގެ 

ޢަބްދު ގާނޫނު ނަންބަރު    އާދީދީهللاއަލްއުސްތާޛު  ގާނޫނުގެ  ހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިދިވެ  13/ 2010މެދު  ވަނަ    37ޔާރުންގެ 

)ބމާ ތަޢުދީބީއްދާގެ  ގައިވާ  ފަފިޔަ   (  ކަމުގައިވާ  ވަކިކު ފާއިވަޒީނޑިޔާރު  ވަޅު  މަޖިލީހަ ން  ރައްޔިތުންގެ  ށް  ރުމަށް 

  2019އޮގަސްޓް    27،  1444  ޒުލްޙިއްޖާ  26އެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ  ކޮމިޝަނުން ނިންމިހުށަހެޅުމަށް  

އަންގާ  ޖުޑީޝަލްވީ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ކޮމިޝަންސަ   ރަ  އި  ދަލުވުމުގަބައްވަނަ    2019/57ބަރު  ނަން  ރވިސް 

ތެރެއި  7  ވި ވަޑައިގެންނެބައިވެރިވެ  ފިޔަމެންބަރުންގެ  ރިޔާސަތުން  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ން  ވޯޓުގައި    6ވައި 

އެހެންވީ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  ނިންމުމަށް  މާމެންބަރުންގެ  މި  މެވޯ،  ދެއްވި  އެޓު  ލިސްޓް  ސިޓީގައި  ބަންބަރުންގެ  އިން 

މުޙައް  -1.  ންކޮށްފައިޔާބަ ނަޝީރައީސް  ޙިސާސްތާޛާ އަލްއު  -2  .ދުމަދު  ހުސައިން.    އުސްތާޛު  އަލް  -3ން 

އިބްރާހީމް.  ރަޢަބްދުއް އިބްއަލްއުސްތާ  -5ޢަލީ ޝަމީމް.  ޑޮކްޓަރ    -4ޢުފު  ރިއްފަތު.  ޛު  އަލްއުސްތާޛު    -6ރާހީމް 



  

ހުށަހެޅިފައިވާ    ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް. އާދެ! މި  ،ޢަރީފުهللا ނީ ޢަބްދުވަ. ސިޓީގައި ސޮއިކުރައްވާފައިނީމުސްތޫރު ހުސް

އެމައްސަ ޢަބްދު ވަޑައިގަންނަވާނެ  ނގި ލައަކީ  ތުހުމަތުهللاފަނޑިޔާރު  މައްޗަށް  ކަމަށް ގެން  ކުރެވިދީދީގެ    ބަލަމުންދާ 

ޕޮލިސް ސަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް  އަންގާފަކޮ ރވިސްއިން  ތުމިޝަނަށް  ޖިނާޢީ  މޯލްޑިމަތަހުއިވާ  ވްސް  ކީ 

ރިލޭޝަން  މާކެޓިންގ ޕަބްލިކް  ފައިސާއި(ރު.ސީޕީ.އާމް.އެމް.އެ)  ކޯޕަރޭޝަން  ސްއެންޑް  ޚިގެ  ޔާނާތްތެރިވިކަމަށް  ން 

ހިހުތު މައްސަލައިގައި  ކި  ނޭމެމަތުކުރެވޭ  ފަރާތްތަކުގެ  މަޤާމުބައެއް  އަދި  ނެންގެވުމާއި  ފައިސާ  ނުފޫޒު  ބައިން  ގެ 

މަންފާބޭނު ނާޖާއިޒު  ހޯއްދެ ންކޮށް  ތަޙުޤީހުތުވިކަމަށް  ތަކެއް  އިއްޒަޤުކުމަތުކުރެވިގެން  މައްސަލަ.    ތްތެރި ރެވުނު 

ފުރުޞަތުންނަށް  ރުމެންބަ ހުޅުވާއަޅުގަނޑު  މަން  ޅުބޭފު   ތިލަން    ޚިޔާގު  އްސަލައާމި  ޅުކުރެއްވުމަށް.  ލުފާޅިގެން 

 ބަރު މޫސާ ސިރާޖް.  ރި މެންތްތެއިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ ސިރާޖް ންބަރު މޫފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

މުޤައްރިރު.  އިއްޒަޝުކުރިއްޔާ   ރިޕޯޓު  މި    އަޅުގަނޑުމެންނަށްތްތެރި  އޮތް  އެއް  އަޅުގަނޑުލިބިފައި  ހަމަ  ކޮށް  ވެސް 

ރިޕޯ މި  ޢަބްދު   ގަވާ ފާހަ  ޓުން ކިޔާލައިފިން.  ތަޙުޤީދީދީهللاކަމަކީ  މައްޗަށް  ޖޭ.އެސް.ސީ ގެ  ހިންގާފައިވަނީ  ން  ޤު 

އިޖު ޢަމަލުކޮށްފައި އެއްގޮތަށްވަނީ  އަދި  ރާޢަތާ  ނިމުއެއާ  ހަމަ  ކަމަށް.  ތަޙުޤީޤު  ވަ އެއްކޮށް  ރިޕޯޓުގައި  ރަށް  ނު 

ލީކޮށް ހަމަ  ޞީއްތަކަށް ތަފްވާ ކަންތަކޮށްފައިތުން ފާޅުވާލުކުރެވި އެ ފަރާސު   ލުކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާޞީތަފް

ރިޕޯޓަކީ ހަމަ  މި  ގައި  ލުކުރެވޭ ގޮތު ބޫޤަށް  އަޅުގަނޑަ  ދެން  ހަމަ ފާހަގަކުރަން.ތައް މީގައި ލިބެން އެބަހުރިކަން  ވާބުޖަ

ފުރިހަމަ ކުރިންކޮވަރަށް  މިއަޅުގަނޑު  ށް  ރިޕޯޓު  މެންނަށް  ވަޚި  ތަކާލިބުނު  ވެސް  ފޯމެޓަށް  ބޮޑު  ރަށް  ލާފަށް 

ހުރިބަ ތަފްނގަރަވޭ.  ރެގަކުހަފާހަމަ  ކަމަށް  ދަލުތަކެއް  ގޮތަކަށް  އޮޞީޅު  ގޮތަށް    ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި   ކަންކަމެއް  ތްލީ 

ޅަން މި  ހަމަ ހުށަހަ  އަޅުގަނޑުކަށްވާތީ  ވާ ކަމަ ކޮށްފައި  ހަމަޔަށް ތްތައް ހަމަ ފުރިޢާއިޖުރަ  ތަކަކީ ތައްރި ކަންމިހުމީގައި  

ހަގޮތަށް އެއް  އިހުށަހެޅުމާ ޢަބްދު  މަ  ފަނޑިޔާރު  ،  ދީދީهللاހުށަހެޅުމަށް  ކޯޓުގެ  ތާޛު  ލްއުސްއަ އޮނަރަބަލް  ސުޕްރީމް 

 ން.ޅަހުށަހަ އަޅުގަނޑުމި ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް ، އަޅުގަނޑުން ފެންނަ ކަމަށް  ކުރަޤާމުން ވަކިމަދީދީ ހަމަ هللاޢަބްދު

 

 ދެއްކެވުން:ން ލަޠީފް ވާހަކައިރާގެ މެންބަރު ޙަސަހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާ

މި    މުޤައްރިރު.  އްޔާ ޝުކުރި ވެސް  ބައަޅުގަނޑު  ފަނޑިޔާރު ލިއި ލަލިޔުންތަކަށް  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް    ބަލް  ރައޮނަ  އިރު 

ވަކިދީދީ  هللاޢަބްދުލްއުސްތާޛު  އަ ވަކިކުރުކަމުފަނޑިޔާރު   ، ންރަކުމަޤާމުން  ސަރވި  ންގުޅޭގޮތު  މާ ން  ސް  ސަޖުޑިޝަލް 

މަޖި ސިކޮމިޝަނުން  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ކޮމިޝަޖުއަދި    އާޓީލީހަށް  ސަރވިސް  ތަޙުޤީޑިޝަލް    ތް އޮ   ޤުކޮށްފައިނުން 

އަޅުގަނޑު  ކީގައި  އެ ކާ ތަފައި ހުރި އެހެން ލިޔުންރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާރުން ޖުޑިޝަލް ސައަދި އޭގެ އިތު  ރިޕޯޓާ

ފާ  ރުއި ލިއިބަލަ ކަމަކަށް  އެއެއް  ބެލުއަޅުގަނޑުއީ  ހަގަކުރެވުނީ  ބަލާ  މި  ކޮމިޓީން  މި    ތްތައް ޢާރައިޖު  މަކީމެން 



  

މެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް އުސޫލެއް ކަމަށްވާތީ އެގޮތުން  އަޅުގަނޑުއީ  ތޯ ބަލާ ބެލުން. އެއި ހުރިފަރިހަމަކޮށްފު

ސް  ސަރވި   ނީ ޖުޑިޝަލް ކުރެވެ ފާހަގަށްނޑަގައަޅުހެން ބެލިއިރު  އެ،  ބެލުން ބެލީ. އެހެންވީމާބެލި  މި  މެން  އަޅުގަނޑު

  32އަދި    31ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި    30،26،25،24،  ވަނަ މާއްދާ  23  ،އްދާ މާވަނަ  22ނޫނުގެ  ގާގެ  ކޮމިޝަނު

މާއްދާ ގާނޫނުގައި ފަނޑިޔާރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓު.  ވަނަ  އެ  ވަކިއެއީ  ފަނޑިޔާރަކު  އަދި  ވެސް  ވެއްޖެއްޔާ  ގައި  ކުރަން 

ގޮޢަމަލުކުރަން ބަޖެހޭ  ވެސް  އިޖުރަމާއްދާތަ  ތްއޮފައި  ޔާންކޮށްތްކަމަށް  އެ  ކަކީތްތަޢާކަކީ  ހުރި    އް ތްތަޢާއިޖުރަ. 

ށްފައި  ފުރިހަމަކޮތު މި މައްސަލައިގައި  ޢާއިޖުރައިން ކޮންމެ މާއްދާއެއްގައި އެ ބަޔާންކުރާ  އެ،  ންވީމާއެހެދާތަކަކީ.  އްމާ

އެހެންވީމާ  ން ކަރިހު ދެން   އަޅުގަނޑު ،  ފާހަގަކުރެވޭ.  ސިބޭނުން  މޫސާ  ހުށަހެޅުމެ  އެ  މި ރާޖް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް    އްވި 

އެ  ދާތައް ވެސް ހިމައްމާ ވަކިކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް    ދީދީ هللاޢަބްދުރު  ޔާ  ފަނޑިފައިވާތީތްތައް ފުރިހަމަކޮށްޢާއިޖުރަނާފައި 

ރިހަމަކޮށްފައިވާތީ  ފު  ތައް ތްޢާއިޖުރަށް ވެސް އެ  ން އެއީ މި ކޮމިޓީއަމުސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އޮތް ނިން

ނިންމުމަށް   އެ  ކަމަތާއެއީ  ވަކިކުރުމަށް  .ށްއީދުކުރެވޭ  ފެންއަދި  ކޮމިކަމަށްނަ  މި  ނިންމަ  ހަމައެކަނި  ޓީން  ން. 

ތަފާތު  އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅުކޮށްލިމި  އެ  ނޫ    ތަންކޮޅަކީ  އިތުރުކޮށްލި  ފުރިހަމަޢާއިޖުރަނީ  ކަމަށް    ފައިވާތީކޮށްތުތައް 

 ޔާ.  ކުރިއްޝުޅަން. ގޮތަށް ހުށަހަފައި އެ ހުށަހެޅުން އެށްބަޔާންކޮ އެ ސަބަބު އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ސައިންޙު ރު ޢަލީ ބަ މެންރި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ލީ ޙުސައިން ވާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ބޮޑަ،  އަޅުގަނޑު ޝުކުރިށްވަރަށް  ފާޤައްރިރު.  މުއިއްޒަތްތެރި    ޔާއް  ހަމަ  ނުންވަނީ  ބޭ  ށްލަންގަކޮހައަޅުގަނޑު 

އެއީ  ޤީޤަތުގަޙަ ކަމެއް.  އެންމެ  ސިމެންނައަޅުގަނޑުއި  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  އަށް  ޓީށް 

ބޮޑަ ވަރަށް  އެބަހުރި  މީގައި  ފަނޑިޔާރެބަލާއިރުގައި  ސުލޫށް  ނު  ކާއްގެ  ވަރަށް  ހަމަ  މެން  ޅުގަނޑުއަޅޭ  ގުނުގުޅޭ 

ވެސް އަދި ޖުޑިޝަލް    ޖިލީހުންޔިތުންގެ މައްމެން ރައަޅުގަނޑު.  ތައްތައް އެބަހުރިތުގައި މި ކަންތިވާވަރަށް ޙަޤީޤަވެލަދު

މި ރސަ ކަމަކީ ކޮންމެހެން ފަނޑިޔާރު ފަޟީޙަތްކޮށް  އުކުރަން    ، ކަމަކީ  ޖެހޭ   ވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ކުރަން  ޅޭ 

ފަނޑި އަދި  ނޫން.  ވައްޔާރުގޭބޭޒާރުކުރުމެއް  އަގު  ބޭޓާގެ  ނޫން.ލައި  ވެސް    އަޅުގަނޑު ،  މާއެހެންވީ  ޒާރުކުރުމެއް 

ޖުކޮ ހިންމެހެން  ލިޔެކިއުންތަކުގައި  މިއޮތް  ފޮނުވާފައި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  މިހުރި    6.8.5މެނޭ  ޑިޝަލް  ގައި 

  ވޭ ކަމަށް ބެލެ ހުރިވާފައި ނުނުން ފޮދީދީގެ ފޯهللاޔާރު ޢަބްދުރި މެސެޖުތައް ފަނޑިމިހު ގައި    6.8.6ކާއި އަދި  ވާހަކަތަ

ވެރިފައިޖުސެމެ އަދި  ވެރިފައިތައް  ހަމަ  ވެސް  ޕޮލިހުން  މިކޮށްފަކޮށްފައި  އަސްލުހި އި  މެށްކަމަރީ  ބުނާ  ސެޖުތަކަށް   

ށްވުރެ މާބޮޑުތަނުން ޙަޤީޤަތުގައި  ކީ މިންގަނޑައްގެ ސުލޫ ޅެ ވާ ބޭފުމުގައި ހުންނަކަ  ޔަސް ފަނޑިޔާރުހަމައެކަނި ބަލައިލި



  

އެހެމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމަށް  ކަ  ފެއިލްވެފައިވާ  ފާހަގަކުރެވެނީ.  އިންވީމާމި  ޙަޤީ،  ވާހަކަ  މިއަ ތުރު  ހަމަ  ޤަތުގައި  ކު 

 ކޮށްލަން. ހަމަ ކުރު އަޅުގަނޑުބުން މިހިސާ ،. އެހެންވީމާތްދައްކާނެ ތަނެއް ނެ

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ރުޞަތު   ފު ށްޙުމޫދަ ޙުސައިން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަރު ޢަލީބަރި މެންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ 

 ވަން.  އަރު

 

 :ހަކަދެއްކެވުން ވާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު 

އި މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  އިހަ  އަޅުގަނޑު.  އްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއްވި  ތެއްޒަތްމަ  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  ރި 

މުހި ޖޭ.އެސް.ސީގެ   ގަނޑުޅުއަ  ،ންމުމަށްމި ނިވީމަ ހަމަ  ސް މީގައިވެމު އެހެން ނުކުތާއެއް  ންބީދައިން އަދި ވަރަށް 

  ރު ޙަސަން ރި މެންބަތްތެއްވާ އަދި އިއްޒަހައްޅުރާޖް ހުށަ ސި ސާނިންމުމަށް ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫމި  

ށްލަން  ފާހަގަކޮހަމަ    އަޅުގަނޑުދުކުރަން.   ތާއީށް އަށް ފުރިހަމައްވުމަށް ވެސް ވަރަފައިވާ ތާއީދުކުރެއްވާއީދުކުރަ ތާ ލަޠީފް  

ޚިބޭނުންވަނީ މައްސަލަތަކުޔާނާ  ގޮތުގެ  ރިޟްވާންގެ  އަޙްމަދު  ނޫސްވެރިޔާ  ނޫހުގެ  މިނިވަން  އިތުރުން  ނޭގެ  ގޭ  ނ ތް 

އެބްޑަކް މައްސަ ޝަންމަރާއި،  ފަރާ ހުތުލައިގައި  ގެ  އެހީތެރިވެދިން  ށްލުމަފިއް  ތަތްމަތުކުރެވޭ  ފިލުމަށް  ރާއްޖެއިން   ،

ޢަބްދުއުނިކޭޓްކޮށްފައިވާކޮމި  ފަރާތްތަކާ އަލްއުސްތާޛު  ފަނޑިޔާރު  ހެކި  ފެނިފައިވުމަކީ  ދީދީ هللاކަމުގެ  ފޯނުން  ގެ 

ހަމަގައިއަޅުގަނޑުން  ހިތު  އަޅުގަނޑު ވެސް  މު،  ނި  އަޅުގަނޑު   ތާއީދުކުމި  ސަބަބު ންމުމަށް  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ    ރާ 

 .  ޔާރިއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުއާ މެންބަދެ!  އެކުރިއްޔާ.  ޖޭ.އެސް.ސީ  ފާހަގަކު ބަ  ރުން  ފާހަގަ ރިޕޯޓުގައި ރައްވާ  ތަޙުޤީޤީ  ބައެއް  ކުރައްވާފައިވާ   

ތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  ރަށް ގިނަ ނުކުތާއް ވަމިންވަރުގެ ކަންކަމުގެ ބައެއް ކަންތައްތަ  ސާބިތުވާ   ތަޙުޤީޤަށް ކަންކަމާއި  

ސާބިތުވާ ކަންތައްތައް    ތަކުންތަހުލީލުހުގެ  ލައެއް ފުލުސް އޮފީސަ ކުރަމުންދާ މައް ފުލުސް އޮފީހުން ތަޙުޤީޤު އަދި އެއީ 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަ ރިޕޯޓުގައި  މި  ވެސް  ކަންކަމު  ށް  ތެރެއިން  ފާހަގަކޮށްލެއްވީގެ  ތި  ކަންކަން  މަދު  .  ބައެއް 

އެބަހު  ،މަވެސްއެހެންނަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް  އިމީގެ  އަޅުގަނޑަށް  މެނގޭ އިއްރި  ޕޯޓު  ރިމި    ންންބަރުޒަތްތެރި 

ގުތު  އިރުގައި ވެސް މި ކިޔުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި  ތި  އްވާފައި މިވަނީވާފައި ކިޔުބައްލަ

ގޮތަށް  ހޭ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިން  ޕޯޓަލް  އެއާހުރި.  ދަކުރެއްވި  ހަމަ  ފާއަދި  އަޅުގަނޑު  މި  ން  ލަހަގަކޮށްއެކުގައި 

ރެ މައްސަލައާ ޓަކައި   ކޯޑަށްބޭނުން  މި  ހަ    ލިޔެކިގުޅޭ  ހުރިހާ  އަދި  އުމަ  މިވަނީ.  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ންތަކެއް 



  

މުޅި ހުރިހާ ލިޔެކިކުރެވޭ ފަނޑިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު އެ ހަމަ  އަދި  .  ކެއް ލިބިފައިވަނީންތައުޔާރު ދެއްވި ޖަވާބުގެ 

  ވަނީ. މި ފައި މިނުވާމިޝަނުން ފޮލް ސަރވިސް ކޮޝަ ޖުޑީންތައް އުގުޅޭ ގިނަ ލިޔެކި  ލައާ އްސަ މަމި  އެ ނޫން ވެސް  

މި ލިޔެކި މެންބަރުއުމައްސަލައިގައި  ބަލާއިރުގައި އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަންތައް ދިރާސާކޮށް  ކުރެއްވޭ ކަންތައްތައް  ންނަށް 

ފާހަގަކުރައްވައިފި. އެއް  މި މައްސަލައިގައި ޖުޑީޝަލް ސަ   ދެންމެ    ންމުމާ ކޮމިޝަނުން ނި  ސް ރވިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ވާސި އަހަމަ ޤާނޫނުއަސާލުށް  މިވަނީ  ގާނޫނާ  ސީވެފައި  ސަރވި  އާއި  ޖުޑީޝަލް  ކޮމިޝަނުއަދި  މިސް  ފަދަ  ން 

ބެއްލެވު އިތަޙުޤީ  މުގައިމައްސަލަތައް  ގެންގުޅުއްވާ  ކަ   ތްތަކާޢާޖުރަޤުކުރެއްވުމުގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  ން  އެއްގޮތްވާ 

އެހެންވީ އަޅުގަނއެކު   އާ މަފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ.  ފާޑަށްގައި  ތި ހަގަކު  ފަދައިން   ރެވޭ ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި    ބޭފުޅުން 

އިޖުރަ އެއާއި    ޤާނޫނުއަސާސީ   ކާއިތްތަޢާއެގޮތަށް  ގޮގާނޫނާއި  މަތިންކަން  އްގޮތްވާ  ސަރވިސް  ލް  ޖުޑިޝަތުގެ 

ހުރީ.      ނިންމުންތައްކޮމިޝަނުން މި     ކުރަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން   154  އިޤާނޫނުއަސާސީގަނިންމާފައި 

ވަކި މަޤާމުން  އެފަނޑިޔާރަކު  މަޤާމަށް  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  މަޤާބިލުމީހަކު    ކުރެވޭނީ  އެ  ނުވަތަ    ޤާމާ ކަމަށް 

ސަރވިސް  ވާނުއެކަށީގެން ޖުޑީޝަލް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަނޑިޔާރަކު  އެ  އަމަލެއް  ޤަބޫލުކުރެވި ފަދަ  .  ގެންކޮމިޝަނަށް 

އެޖުޑިޝަލް ސަ ޤަބޫލުކުރެވިގެން  ވަކިޑި ފަނ ރވިސް ކޮމިޝަނަށް  މަޤާމުން  ރައްޔިތުން ޔާރަކު  މަޖިލީހަށް  ކުރުމަށް  ގެ 

މަޖިލީހު ހުށަހަ މެޖަގެ  ޅައި  ބައިވެރިވި  ވޯޓުގައި  ކުޅަލްސާއަށް  ބައި  ތިން  މި  ންބަރުންގެ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ބައިގެ   ދެ 

އެހެންވީމާވީފާސް މަޖިލީހަށް މައެވެ.  ރައްޔިތުންގެ  ކޮ  ،  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ރިމި  ފޮނުއްވުމާ ޓެޕޯމިޝަންގެ    އް 

މިކަ މައްޗަށް  ވޯޓެއްގެ  ނަގާ  މަޖިލީހުން  ބިނާވަނީގުޅިގެން  މެންޑޭޓަކީ.  ން  ކޮމިޓީގެ  މި  ހެން  އެ   އަޅުގަނޑުމެން 

ސަ  ޖުޑީޝަލް  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ކޮމިޝަމެންބަރުން  ސަރވިސް  ރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ތަޙުޤީޤުތަކާއި  ންގެ 

އި  އާ   ނުއަސާސީ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ޤާނޫ  ތްތަކާޢާށް ވާސިލުވުމުގައި އިޖުރަހަމައަ  ން މި ނިންމުމާމިޝަނުކޮ

މަތިންގޮތުގެވާ   އެއްގޮތް  ގާނޫނުތަކާ މެންބަރުންކޮ  .ލުކުރައްވާފައިވަނީމަޢަ  ތޯ  ފާހަގަކުރެވިމިޓީގެ  ފައިވަނީ  ނަށް 

އިޖުރަދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި  ގޮތުގެއެއްގޮތްވާ  ގާނޫނުތަކާ އި  ތްތަކާޢާފަހުގައި  މަތިން    ސަ  ރވިސް  ޖުޑީޝަލް 

އިއްޒަފުރުޞަތެއް އެ  ނޑު މިވަގުތުނިންމުން ނިންމާފައިވާކަން. އަޅުގަ  މި  ންނުކޮމިޝަ ރި މެންބަރު  ތްތެބަ އަރުވަން 

   .ށްރަޙަސަން ޒަރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

މު ވެސް.  އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަ އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ސު  ސަރުކާރުން  ނިމިދިޔަ  ބޭނުން  ކޯޓުގެ  ކޮށްލަން  ޕްރިމް 

ވަކި ފެކުރިފަނޑިޔާރުން  އަޅުގަނޑަށް  ޖަލަނިއިރުގައި  ދިޔައީ  ހައްޔަރުގެން  ލާ  ބޭށް  އެ  ފުޅުންނަށް ކުރުމަށްފަހުގައި 

  ، އެހެންނަމަވެސް.  ކުރިތަން  ން އެތަނުން ބޭރު އެ ބޭފުޅު  އި ކޮށް ކަނޑަވަކިނުދީ  ތެއް  ސަން އެއްވެސް ފުރުވާޖަވާބުދާރީ

އިޖުރާޢީ މިދަނީ  ފެންނަމުން  މިހާރު  ނުކުތާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަހުރިހާ  އަދި  ފުރިހަމަކޮށް  ވެސް  ށް  ތަކެއް 



  

ސުވާލު ކުރެއްވި ދެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް    އާ އެ ބޭފުޅާ  ގައި ހުޅުވާލެވިގެން ލައިވްކޮށް ބޭއްވި ތަޙުޤީޤެއް

ރިޕޯޓު    ވިކުރެތަޙުޤީޤު އެހެން  ވާކަންނިންމާފައި  މި  ފާހަގަކޮށްލަން.  މި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމުން 

ޖޭ.އެސް.ސީމައްސަ ފޮނުވާފައި ލައިގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕް  އޮތް ރިޕޯޓާ   ން  ނޑިޔާރުކަމުން  ރިމް ކޯޓުގެ ފައެއްގޮތަށް 

އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު  ން. އަދި އެއާން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަهللاއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެފާހަގަކޮށް ބޭނުން  ރަ ލަން  ވަން  ވީ  ވަޢުދެއް  އްޔިތުންނަށް  ބޮޑު  ފަނޑިޔާރުން  އެއީރަށް  ތައް  ކޮރަޕްޓު 

އިޞްލާޙު ފަނޑިޔާރުގެ  އަޅުގަނވަކިކޮށް  އެކަމާކުރަން.  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެޅިގެންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑަށް  ނަށް 

 ނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޅެމިއަދު މި އެ ވަރަށް ބޮޑު އެއް ފިޔަވަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް  އިއްޒަތްތެ   .ވަރަށް  އެހެން  ފުރުޞަތަކަށް މިވަގުތު  މެންބަރަކު    ! އާދެ  ،އެދިވަޑައިގެންފައި  ރި 

 ޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތަން އެބަ ފެނޭ. ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ސަޢުދު ޙުސައިން ފުރުބަރު ތެރި މެންއިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ގައި ވަރަށް    6.12ކިއުމަންޓުގެ  ޑޮއުމަންޓް މި ރިޕޯޓުގެ  ތް ޑޮކިއި އޮހުށަހަޅާފަ  !އްރިރު. އާދެޤަޝުކުރިއްޔާ މު  !އާދެ

ށް  ކަން ވަރަ ޤީޤުކޮށްފައިވާންގަނޑުން ތަޙު މިސް ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލައިގައި ސުލޫކީ ޑިޝަލް ސަރވިރަނގަޅަށް ޖު

  އަދި   3.1އި  އާ  2.1އި  އާ  1.8އާއި    1.6އާއި    1.3،  1.2ނޑު  ބޮޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތުން ސުލޫކީ މިންގަ

މިންގަނޑުގެ   އަދި  އާ  4.7އަދި    4.2ސުލޫކީ  ބަޔާން  7.2އި  ދާފަދަ  ގައި  ނެތިގެން  ސިފަތައް  ސުލޫކީ  ކޮށްފައިވާ 

ކޮށްޢަ ހަމަތަކުން  މަލުތަކެއް  ބުއްދީގެ  އިއްތިފާޤުތަޙުޤީބުރަވެވޭކަމަށް  ފިކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މީގެން  ވެފައިވާކަޤު  ން 

އެހެންވީފާހަގަކުރެވޭ ބަލާ މާ.  ރިޕޯޓަށް  މުޅި  ފަނޑިޔާރެއް،  މި  ހުންނަ  ގެ އިރު  މިންގަނޑުން  ންގައިގައި  ސުލޫކީ  ޖެހޭ 

ރި މި  ބޭރުވެފައިވާކަން  ބަލާ އެއްކޮށް  ވެސް  ޕޯޓު  ޔަޤީހަމަ  ލީމަ  ބޮޑަށް  އެހެން  އެހެންވީމާ  .ކުރެވޭންވަރަށް  އަދި   ،

ފާހަމެ  ރިއިއްޒަތްތެ ވެސް  މައްސަލަ    ގަކުރެއްވިންބަރުން  މި  ދިރާސާކުދިރާސާގޮތަށް  ރިޕޯޓު  މި  މުން  ކުރުރައްވާފައި 

ފާހަގަކުރެވިމެންއަޅުގަނޑު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޖޭ.އެސް.ސީފައި ނަށް  މި  އެބައޮތް  އިޖުރަ  ރަނގަޅަށް  ޢާން  ވަރަށް  ތްތައް 

ހަމަ އެއާ  .ކޮށްފައިވާކަންފުރިހަމަ މުޅި ރާއްޖެއެކީއަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޙުޤީޤު  ކޮށް  ވްއިލަ  އަށް މި މައްސަލަގައި 

ލައިވްލާޙަމަރު ދިކުރެވިގެގައި  އަޅުގަނޑު  މުން އުދިޔަން  ހަމަ  އެބައޮތް،    މެންނަށްވެސް  ފާހަގަކުރެވިފައި  ވެސް 

ރަޢާއިޖުރަ ވަރަށް  ފުރިހަމަތްތައް  ނަންއެހެންވީމާ.  ށްފައިވާކަންކޮނގަޅަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،2010/13ބަރު  ، ގާނޫނު 

ދީދީ ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު  هللاވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު  37ރުންގެ ގާނޫނުގެ  ނޑިޔާފަ

ވަކި އިޖުރާކަމުން  ތަޙުޤީޤަކީ  މި  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ގޮތުޢީކުރުމަށް  މި    ން 



  

ރަނގަޅަށް  ވަރަށް އިޖުރަމި  ހުރިހާ  ތަޙުޤީޤެއްކަން    ނާގަނޑުމެންއަޅު  ވެގެން ފުރިހަމަތެއް  ޢާ  އޮތް  އައިއްސަ  ހަމައަށް 

ފާހަ ބޮޑަށް  ރިގަކުރެވޭތީވަރަށް  މި  ހަމަ  ވެސް  ތާއީދުކުރާ އަޅުގަނޑު  ފުރިހަމައަށް  ދަންނަޕޯޓަށް    އަދި ވަން.   ވާހަކަ 

  ނަވަން. ހަކަ ދަންކުރާ ވާ ދުށް ވެސް ތާއީ ބޭފުޅުންނަރި މެންބަރުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހަމަ ހުރިހާ އެހެން އިއްޒަތްތެ

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތަކަށްއިއްޒަތް  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ މެންބަރަކު  އެހެން  އިތުރު  މެންބަރު. މިހާރު    ންނަވާތީއާ ނުގަ އެދިވަޑައިތެރި 

ފާއެކު މިހާތަނަށް  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ޝުޢޫކުރެޅުގައި  ދެރުތައްވި  މި  ކާއި  އިނގެނީ  ޚިޔާލުފުޅުތަކުން  އްވި 

މި މައްސަލަ ނިންމެ  ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނުން  ހަމަ މި ބާވަ  ސީއާ ނުއަސާނާއި ޤާނޫގާނޫވުމުގައި  ސަރވިސް  ތުގެ  އަދި 

އިޖުރަ ގެންގުޅުއްވާ  ނިންމުމުގައި  ގޮތު  ތްތަކާޢާމައްސަލަތައް  މަތިން  އެއްގޮތްވާ  ނިންމަވާފައިވާ ލުކުރައްވަމަޢަގެ    ން 

މިވަގުންވީމާއެހެ  ކަމަށް. އަޅުގަނޑު  ނިންމުމަ،  މި  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ދިއުމަށްތުގައި  މި    ކަށް 

ސަރވިސް   މި ދެންނެވި ގޮތަށް  ކޮމިޝަން ބޭނުންވަނީ. ޖުޑީޝަލް  ޖުޑީޝަލް    މަލުކުރައްވާފައިވުމާ ޢަގެ  ގުޅިގެން އެ 

ކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި  ން ތާއީދުމިޓީން މި ކޮންމެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެ ނިންމެވި ނިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ

ސުޕްރީ އެއީ  ފޮނުއްވުމަށް.  ޢަބްދު  ގެކޯޓުމް  މައްސަލަ  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބަލް  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ދީ  ދީهللاފަނޑިޔާރު 

ޖޭ.އެސް.ސީ ވަކިކުރުމަށް  ނިންމެމަޤާމުން  ނިންމެވި  ކޮމިވުން  އަޅުގަނޑުމެން  ތާއީދުކޮށް  އެއަށް  ނިންމު ން  މި  ން  ޓީގެ 

އި  ކަމަކު  ނޭހިއެއް  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މެންނިންމުމަށް.  އިއްޒަތްތެރި    ،ބަރުންއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  މި 

ގައި  ލާނަން. މިވަގުތުއިނަވަ ، ވޯޓަކަށް ދަންއަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ.  ނެވި ގޮތަށްންމި މައްސަލައިގައި މި ދެ  މެންބަރުން

އަޅު  8ތިއްބެވީ   ލަމެންބަރުން  ތުގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވޯޓަށް މި  މިވަގު  !އާދެ  .އިގެންގަނޑު 

، މިހާ  ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިއަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ  ހަނީ.  އަ

ކޮމިޓީ މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނހިސާބުން  ނިންމެވީ.  ދެންން  މައްސަލަ  ޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ މި  ފޮނުވާނީ  މަ    ށް ޖިލީހަ  

ހު   ވޯޓަކަށް ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަގުތުކޮޅަށްއެހުމަށް.  ދެއްވި  ތި  މެންބަރުން  މައްސަލަ    ރިހާ  މި  އަދި 

ދެދިރާސާ ޚާއްޞަކަމެއް  މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްކުރެއްވުމުގައި  ކުރެއްވި  އެ  ކޮމިޓީގެ    .އްވައިގެން  ހިސާބުން  މިހާ 

   މުނީ.ދަލުވުން ނިބައް

____________________ 

 

 




